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Milí čtenáři, 

když jsme se v červnu loučili, nikoho z nás 

nenapadlo, že dva měsíce volna utečou jako 

voda a že nový školní rok na sebe nenechá 

dlouho čekat. A my jsme tu zpět s Woco-go-

zinem, který zaznamenal drobnou změnu. 

Všechny zajímavé informace o žácích naší 

školy najdete v jedné souhrnné rubrice Ze 

života žáků.  

Co v podzimním čísle objevíte? Nechtěli 

jsme se smířit s koncem léta, a tak vám při-

nášíme vzpomínky na prázdniny, ze kterých 

jste si odvezli spoustu dojmů. Příznivce vir-

tuálního světa určitě potěší, že gamesit ne-

musí být jen zlodějem času, ale že nabízí 

možnost rozšíření jazykových znalostí. Ani 

první školní měsíc nezůstal pozadu, co se zá-

žitků týče. Září již tradičně patřilo akci pro 

základní školy, a to Dnu pro Vás. Vocelovka 

připravila den plný zábavy a soutěží pro 

velké množství školáků z celého Královéhra-

deckého kraje. Škola se proměnila v pestrá 

stanoviště automobilních a stavebních 

oborů.  

Kde všude jste byli o prázdninách? Co bylo 

zlatým hřebem na Dni pro Vás? Odpovědi na 

otázky a mnoho dalšího prozradí další 

stránky.  

Zábavné i poučné čtení vám přeje redakce 

woco-go-zin 
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Stalo se 

Autobusem za letadly

V červnu si žáci studijního oboru 

Provoz a ekonomika dopravy vy-

měnili teoretickou výuku za 

praktickou a vydali se na exkurzi 

do naší metropole. 

 

První zastávku učinili ve vojen-

ském leteckém muzeu Kbely, 

kde si prošli všechny venkovní i 

vnitřní expozice. V každém han-

gáru byl k dispozici průvodce, 

který ochotně a srozumitelně 

zodpovídal dotazy nejen k vysta-

veným exponátům, ale i k histo-

rickým událostem a souvislos-

tem mezi nimi. Po pauze vyhra-

zené na občerstvení se žáci pře-

sunuli do Ruzyně, kde pro ně 

byla připravena exkurze po Le-

tišti Václava Havla. 

Účastníci museli projít důklad-

nou bezpečnostní kontrolou a 

poté nasedli do letištního auto-

busu, který je zavezl do všech 

koutů letiště. Slibovaná pro-

hlídka hangáru se však nekonala, 

protože přednost dostala důleži-

tější delegace. O to delší čas strá-

vili studenti přímo na letištní 

ploše, kde mohli pozorovat pří-

lety a odlety jednotlivých strojů, 

o kterých paní průvodkyně podá-

vala vyčerpávající a hlavně zají-

mavé informace, stejně jako o le-

teckých společnostech. 

O vrcholný zážitek se postaral 

airbus 380 ze Spojených arab-

ských emirátů. Tento kolos při 

nájezdu na start z bezprostřední 

blízkosti objel autobus s našimi 

žáky a poté se ladně vznesl. Stu-

denti viděli v praxi to, o čem se 

učí nebo učit budou v odborných 

předmětech, např. doprava a 

přeprava či manipulace s materi-

álem. 

Celý den se nesl v duchu přátel-

ské atmosféry a  mnoha zajíma-

vých informací.  
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Stalo se 

Cesta Máchovým krajem

V posledních červnových dnech 

se naše třída, nyní již bývalá 2. 

MP, vypravila na několikadenní 

exkurzi. První zastávka byla v 

obci Doksy u Máchova jezera. 

Cesta vlakem z Hradce Králové s 

jedním přestupem v Nymburku 

trvala dvě hodiny. Z nádraží v 

Doksech jsme se vydali lesní ces-

tou do rekreačního zařízení 

Kladno. Odpoledne jsme ještě 

zaskočili po místních zajímavos-

tech, prozkoumali jejich krásy a 

nakoupili si vše potřebné na další 

pobyt. V úterý jsme se přesunuli 

do Nového Boru a poznali 

Sklárnu Slavia. Zde jsme se podí-

vali na ruční foukání skla a na-

vštívili sklářské muzeum, kde 

nám byla přednesena historie 

výroby skla a jeho možné úpravy. 

Další den jsme se vydali na pěší 

túru na hrad Bezděz. Cesta byla 

náročná, ale zvládli jsme ji. Před 

návratem jsme se posilnili obě-

dem v restauraci Na Vyhlídce a 

vydali se na cestu dlouhou při-

bližně 7,5 km zpět na „Kladno“. 

Ve čtvrtek dopoledne jsme měli 

volný program. Kdo chtěl, mohl 

se jít podívat do Zooparku Doksy 

Berousek, někteří se věnovali 

sportovním aktivitám. Odpo-

ledne jsme se společně  

vydali k Máchovu jezeru, aby-

chom se trochu ochladili. Po ve-

čeři nám paní učitelka připravila 

zajímavou hru po lese – „šipko-

vanou“, kterou jsme úspěšně 

zvládli bez ztrát, a na konci cesty 

na nás čekala odměna v podobě 

vychlazeného nealkoholického 

nápoje nebo zmraženého pro-

duktu. V pátek jsme se zdraví a 

plní zážitků vrátili zpět do Hradce 

Králové. 

(žáci třídy 3. MP) 
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Stalo se 

ZVU - tradice a kvalita

Žáci učebního oboru karosář na-

vštívili v rámci předmětu strojí-

renská technologie a technolo-

gie podnik ZVU. Měli zde mož-

nost poznat všechny základní 

typy obráběcích strojů různých 

velikostí, i speciální obráběcí 

stroje, například pro výrobu ozu-

bených kol. Dále si prohlédli 

dílnu na dělení materiálů s páso-

vými pilami a řezání tlustých ple-

chů plazmou. Také byly předve-

deny stroje na zpracování ten-

kých i tlustých plechů, zakružo-

vačky, ohýbačky, tabulové 

nůžky. Hlavním bodem exkurze 

bylo sváření. Průvodcem se stal 

hlavní technolog svařování. K vi-

dění byly činnosti automatů pro 

svařování plazmou, metodou 

WIG/TIG, svařování pod tavi-

dlem apod. Zkrátka to, co v naší 

svářečské škole nelze zažít. Na 

závěr žáci navštívili i místní svá-

řečskou školu, kterou procházejí 

všichni zájemci o zaměstnání na 

pozici svářeč. Zde měli možnost 

získat informace ohledně nabí-

zené práce ve firmě buď na 

hlavní pracovní poměr po vyu-

čení, nebo na prázdninovou bri-

gádu.

 

 

  



 

Woco-go-zin  4/2016 -5- 

Stalo se 

Malá kopaná

Fotbalové družstvo Vocelovky 

zavítalo do zahraničí, kon-

krétně na Slovensko. Zúčastnili 

jsme se v Banské Bystrici tur-

naje v malé kopané. 

Téměř devítihodinová cesta 

vlakem se nám zdála neko-

nečná, ale nakonec jsme přeci 

jen dorazili do cíle. Po ubyto-

vání a následné prohlídce 

města jsme si už v devět hodin 

večer dopřáli klid, abychom 

nebyli na čtvrteční turnaj příliš 

unavení. Po nasazení dvou nej-

lepších týmů z loňského tur-

naje do dvou skupin byly 

ostatní týmy spravedlivě nalo-

sovány a utkaly se spolu každý 

s každým. Vítězové skupin po-

stoupili do finále a utkali se o 1. 

- 2. místo, druzí ze skupin ve fi-

nále útěchy o 3. – 4. místo. 

V prvním zápase jsme remizo-

vali, další dva vyhráli, a tak 

jsme se probojovali s přehle-

dem do finále. Velmi tvrdý a 

promyšlený finálový zápas 

však skončil prohrou 1:0, což 

po výborné reprezentaci naší 

školy bylo trochu zklamáním, 

zejména protože utkání nebylo 

100% vedeno v duchu fair play. 

Těšíme se ale na zářijovou od-

vetu na domácí půdě, a třeba i 

na další ročník turnaje u našich 

sousedů. 

David Šedivý (2. A) 
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Stalo se 

Přednáška o šikaně

Žáci 1. ročníků se zúčastnili 

přednášky na často diskuto-

vané téma - šikana. Většina 

žáků už v minulosti na základní 

škole podobná sezení absolvo-

vala, přesto se dozvěděli 

mnoho nového a překvapi-

vého (např. že agresoři mívají 

větší problémy, než by se 

mohlo zdát). Rozvinula se de-

bata, co vlastně šikana je, jaké 

vlastnosti mají potenciální ag-

resoři i oběti. Žáci odpovídali 

podle svých znalostí nebo i 

zkušeností a dospěli k větši-

nové shodě na dané téma. Po-

drobněji jim byla představena 

také jednotlivá stádia šikany. 

Celá přednáška byla zpestřena 

několika týmovými aktivitami. 

 

 

V divadle to nuda není, chodím tam pro pobavení

Na závěr loňského školního 

roku navštívily třetí maturitní 

ročníky hradecké Klicperovo 

divadlo. Původně byla na pro-

gramu hra Romeo a Julie, pro 

nemoc jednoho z hlavních 

představitelů však došlo ke 

změně. Zhlédli jsme tedy Školu 

pro ženy od francouzského 

dramatika Moliéra. Přestože 

jsme očekávali Shakespearovu 

tragédii, rozhodně jsme výmě-

nou nebyli zklamáni. Klasická 

komedie o stárnoucím muži, 

který se snaží vychovat ze své 

mladé schovanky Anežky bu-

doucí poslušnou manželku, to-

tiž patří mezi nejlepší díla fran-

couzské veselohry. A ačkoliv 

hra byla napsána před více než 

350 lety, je stále aktuální. 

Opravdu se nikdo nenudil. Děj 

i výkony herců byly na závěr 

odměněny dlouhým a nadše-

ným potleskem.
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Reporty z prázdnin 

Už zase běží škola. Prázdniny 

se přehouply do nového škol-

ního roku, ale vzpomínky na ně 

jsou stále živé. Postupně je 

převálcují problémy spojené s 

tím, jak ubíhá čas. Některé do-

jmy byly ale tak silné, že se k 

nim budeme vracet stále. Vět-

šina z nás si na část volna našla 

brigádu, někteří jí věnovali 

prázdniny celé. Chtěli jsme si 

koupit nové oblečení, mobil, 

počítač, a tak jsme se vzdali le-

nošení. Skoro každý svoji zku-

šenost z práce hodnotí kladně. 

Poznali jsme nové lidi, našli si 

přátele, naučili jsme se respek-

tovat nadřízeného, poznali 

jsme teorii v praxi, museli jsme 

dodržovat nějaký řád a pořá-

dek. Další z nás prožili čas s ro-

diči nebo kamarády většinou 

cestováním po naší republice, 

nejčastěji po hradech a zám-

cích, horách, lázních. Jiní prefe-

rovali pobyt u vody ať doma, 

nebo v zahraničí u moře. Řada 

se přiznala, že dobu prázdnin 

trávili dost nepopulárním způ-

sobem. Museli se totiž učit, 

aby v srpnu prospěli u oprav-

ných či doplňkových zkoušek. 

Objevil se i názor, že spousta z 

nás si prázdniny užívala, ale už 

se pomalu těšila do školy na 

kamarády, které celé dva mě-

síce neviděla. Volno bylo fajn, 

ale už to chtělo změnu.

Vypomáhal jsem u natáčení 

filmu Kluci z hor, který zachy-

cuje příběh mentálně postiže-

ného strýce a jeho synovce. 

Měl jsem za úkol ostření ka-

mery. Natáčení bylo náročné, 

ale myslím si, že vznikl pove-

dený snímek pod taktovkou re-

žiséra Tomáše Magnuska. Po- 

tkal jsem se s herci Martinem 

Dejdarem, Jiřím Lábusem, Lju-

bou Krbovou, Evou Vejmělko-

vou nebo s Václavem Necká-

řem. Byla to skvělá zkušenost a 

možnost získat kontakty smě-

rem, kterým bych jednou chtěl 

jít. 

Petr H. (2. A) 

 

 

Byli jsme 5 dní na rybách na 

Vřešťově. Počasí nám docela 

přálo, ale byl jsem trošku zkla-

maný – každý den o kousek víc. 

Čtyři dny nám totiž pořád braly 

jen samé malé ryby, max. 15 

centimetrů. Nedočkal jsem se  

tedy žádného pořádného 

úlovku, jak jsem původně dou-

fal. Poslední den, těsně před 

odjezdem, jsme chytli za sebou 

4 asi 40 centimetrové kapry. V 

tu chvíli se mi nálada pořádně 

zlepšila. 

Josef K. (2. A) 
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Reporty z prázdnin 

Během letošních prázdnin by 

nebyla nouze o spoustu hez-

kých zážitků, bohužel, mě se 

netýkaly. První měsíc jsem 

strávil prací a ve druhém na-

stalo peklo. Musel jsem učit na 

reparát z fyziky. Od začátku 

srpna jsem každý den tomuto 

předmětu věnoval čas a každé 

odpoledne mě z naučené látky 

zkoušela babička. Ale reparát 

jsem na konci prázdnin udělal 

a jsem rád, že jsem nemusel 

opakovat prvák. 

Roman K. (2. C) 

.

První dny prázdnin jsem strávil 

na táboře. Tento tábor absol-

vuji již popáté s tím rozdílem, 

že letos jsem jel jako prakti-

kant. Každý by si řekl, že to 

bude pohoda a vše se zvládne. 

Když máte štěstí, dostanete k 

sobě kluky od 4. do 7. třídy. Ale 

když máte smůlu, tak si vybe-

rete nejmladší oddíl tzv. mixík. 

Jedná se o nejmenší holčičky a 

kluky. Samozřejmě jsem si sku-

pinu vylosoval já. Mixík celý 

den poskakuje, večer odmítá 

spát a často si stěžuje. Nako-

nec jsem se vším popral a celý 

tábor si i s těmi nejmladšími 

užil. 

Dominik K. (2. C)
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Reporty z prázdnin

Prázdniny byly jako každý rok 

pěkné, ale nejsilnějším zážitkem 

byl můj první pobyt u moře. Vy-

razili jsme s kamarádem. Cesta z 

Hradce byla dlouhá a únavná. 

Odjížděli jsme v šest večer a na 

místo dorazili kolem šesté ráno. 

Okamžitě jsem musela moře 

ochutnat a ujistit se, že je 

opravdu slané. Apartmán se na-

cházel v úžasném městě Pula, 

které je známé svým krásně do-

chovaným koloseem. Nejvíc se 

mi ale stýská po výborné chor-

vatské zmrzlině. 

Veronika P. ( 2. D) 

 

O prázdninách jsem jezdil na 

kole. Nuda, řekne si každý. Ale 

nemusí to být pravda. Kolo se 

mi totiž při jedné z jízd úplně 

rozpadlo. Abych nemusel cho-

dit pěšky, rozhoupal jsem se a 

našel si práci. Pomáhal jsem na 

Hiphop kempu. Vydělané pe-

níze jsem si nejdřív chtěl užít, 

ale nakonec jsem upřednostnil 

trvalejší hodnotu a investoval 

do nového kola. 

David L. ( 2.D)

 

 

O prázdninách jsem si poprvé 

vyzkoušel jízdu na koni. Dopo-

sud jsem z nich měl strach, 

možná spíš respekt. Ale když 

jsem se dostal do bezpro-

střední blízkosti zvířete a pocí-

til, že i ono je schopné dát na-

jevo cit, strach opadl. Celkem 

obtížně jsem na koně nasedal, 

je hodně vysoký, musel jsem 

vypadat komicky. Ale jízda na 

koni je uklidňující a úžasná. 

Libor Č. (2. H) 

 

Rodinnou dovolenou jsme trá-

vili v Mohelnici. Ubytovali jsme 

se ve velmi příjemném kempu. 

Milí nebyli jen lidé ubytovaní 

tam, ale také personál, což je 

vždycky velké plus, ať je člověk, 

kde je. Vyráželi jsme na různé 

výlety do krásné okolní pří-

rody. Moc se mi líbilo v Javoříč-

ských jeskyních, i když výklad o 

stalagmitech a stalaktitech 

mohl být méně nabitý infor-

macemi. Navštívili jsme taky 

město Litovel, kde stojí nejen 

pěkný zámek, ale kde se už od 

roku 1893 vaří pivo. 

Rostislav K. (2. H) 
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Den pro vás 

Jako každý rok jsme již od jara 

na naší SOŠ a SOU Hradec Krá-

lové, Vocelova připravovali 

další ročník akce s názvem Den 

pro Vás. Tuto akci pro základní 

školy tradičně organizoval pan 

Ing. Smitka. Učitelé teoretické 

a praktické výuky připravili den 

plný zajímavých a zábavných 

soutěží a ukázek z automobil-

ních a stavebních oborů. Pro 

soutěžící družstva bylo připra-

veno šest stanovišť, kde si de-

váťáci vyzkoušeli své znalosti a 

dovednosti. V soutěži manuál-

ních dovedností čekala na 

účastníky elektro stavebnice. V 

garáži číslo 1 si děti zahrály na 

Formuli 1 a na čas vyměňovaly 

pneumatiky. Třetí úkol byla do-

pravní soutěž, která se skládala 

ze dvou částí – motocyklového 

trenažéru a určování značek a 

křižovatek. Na stanovišti 4 se 

soutěžící potýkali s malou STK 

a plnili úkoly související s kon-

trolou vozidla. Úkoly číslo 5 a 6 

patřily stavebním oborům. Na 

pětce se soutěžící stávali insta-

latéry a pokoušeli se sestavit 

obrazec z vodovodních trubi-

ček, na šestce jako stavaři vy-

tvářeli obrazec z obkládaček. 

Velkou atrakcí pro všechny zú-

častněné byl soutěžní závod 

koloběžek na našem doprav-

ním hřišti. Protože je toto sou-

těžní dopoledne již několik let 

známé a hojně navštěvované 

školami nejen z Hradce Králové 

a blízkého okolí, ale i školami 

vzdálenými, museli jsme opět 

počítat s velkou účastí. Kromě 

učitelů a mistrů s celou akcí 

tedy pomáhali i naši žáci.  

Konečně nastal ten velký den. 

V pátek 16. září 2016 Voce-

lovka ožila hlasy 305 dětí a je-

jich učitelů a učitelek z celého 

Královéhradeckého kraje. 

Ráno se na startu sešlo 32 sou-

těžních skupin ze 14 škol, cel-

kem 192 žáků. Všechny sku-

piny doprovázeli ve velkém po-

čtu žáci, kteří se sice neúčast-

nili, ale o to víc měli možnost si 

užít krásné dopoledne při mi-

mosoutěžních aktivitách. 

Každá skupina ze základní 

školy dostala svého patrona z 

Vocelovky. Tito žáci se o přidě-

lené skupiny po celý den sta-

rali, prováděli je po škole, sle-

dovali čas mezi jednotlivými 

soutěžními místy a byli kdyko-

liv po ruce.  Soutěžní družstva 

v počtu tří až pěti žáků musela 

projít všechna soutěžní stano-

viště. Nejlepší byli nakonec 

chlapci a dívky ze ZŠ Hořice, 

druhé místo získala ZŠ Rokyt-

nice v Orlických horách, která 

mimochodem přijela z největší 

dálky, a na třetím místě se 

umístili žáci ze ZŠ Sever v 

Hradci Králové. Výherci si od-

nesli poháry a ceny, všichni 

ostatní dostali tašky s upomín-

kovými předměty. Na závěr se 

s návštěvou rozloučil pan ředi-

tel Ing. Košťál a přislíbil příští 

školní rok opět Den pro Vás 

uspořádat. 

.  
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Jsme výjimeční - Rozhovor s Lukášem Turnerem

Zajímá vás box? Myslíte si, že 

je to aktivita jen pro ty, co se 

rádi perou? V následujícím roz-

hovoru se dozvíte, jaké zkuše-

nosti s tímto sportem má Lukáš 

Turner z 4. MP. 

Jaký je tvůj sportovní koníček 

a co tě k němu vedlo? 

Mým oblíbeným a teď už jedi-

ným koníčkem je box. Dříve 

jsem 6 let jezdil rychlostní ka-

noistku, kde jsem však nepřed-

váděl žádné velké výkony. 

Chtěl jsem ale v něčem 

opravdu uspět a něčeho do-

sáhnout a u tohoto sportu to 

moc nešlo. Po 6 letech jsem ka-

noistiku tedy zanechal a dost 

jsem zlenivěl. Dlouhé 3 roky 

jsem kromě občasného kop-

nutí do míče nic nedělal. První 

bojové umění, které jsem pro-

vozoval, byl thajský box, který 

jsem ale provozoval jen jeden 

měsíc kvůli škole a také mi to 

hodně zakazovala rodina. V 16 

letech přišel zlom, když jsem 

jednou na hradeckém nádraží 

dostal, jak se říká přes ústa, od 

jednoho do dneška mě nezná-

mého opilého člověka a to bez-

důvodně. Po této zkušenosti 

jsem nechtěl, aby se toto opa

kovalo, a chtěl jsem se naučit 

bránit sebe popřípadě někoho 

jiného. Tak jsem na 1, 5 roku 

začal provozovat MMA (Mixed 

Martal Arts) neboli smíšená 

bojová umění, což je dnes 

velký fenomén. Ze začátku mě 

tento sport hodně bavil, ale 

přišla dost velká zranění. Tak 

jsem i tohoto sportu nechal a v 

tu chvíli mě velice příjemně 

oslovil klasický box, kterému 

jsem se začal ihned věnovat. 

Trénuji v Lions Club Jaroměř. 

Tímto bych chtěl i poděkovat 

dosud neznámému borci, který 

mě napadl, protože bez něj 

bych se k tomuto báječnému 

sportu nedostal. 

Jak dlouho tento sport děláš? 

Něco kolem 1, 5 roku. 

Jaké máš dosavadní úspěchy v 

tomto sportu? 

Zatím na svém kontě nemám 

žádný zápas. První mě čeká teď 

na podzim v Jaroměři a samo-

zřejmě, že do toho půjdu na 

100% a budu se snažit vyhrát. 

Ale pro mě je velký úspěch, že 

jsem se za ten 1,5 rok dokázal 

posunout dál, než jsem čekal, 

za což moc děkuji svému skvě-

lému trenérovi, který má nade 

mnou pevnou a přísnou ruku a 

pomáhá mi se každý trénink 

zlepšovat. 

Stručně popiš pravidla boxu. 

Kdybych měl přesně popsat 

pravidla boxu, tak je to skoro 

na malou knížku, protože tento 

sport s velkou historií má ve-

lice přísná pravidla. Budu se 

tedy snažit říct to nejzáklad-

nější a nejzajímavější. 

Základem je vědět, že box se 

nejvíce liší např. od MMA, thaj-

ského boxu a dalších umění 

tím, že se boxuje jen ve stoje a 

nesmí se při úderu používat 

lokty, jakékoliv kopy či úchopy. 

Jediné dovolené údery jsou 

pouze pěstí a to v předem pře-

depsaných rukavicích, které 

jistě každý někdy viděl. V ringu 

se zápasí v amatérských zápa-

sech na 3 kola po 3 minutách. 

V profesionálním zápase to 

může být až 12 kol na 3 minuty 

a mezi koly je pouze minutová 

pauza. 

Na zápas jsou také předepsané 

váhové kategorie, tudíž se ne-

může stát, že malý boxer, který 

váží 65 kg, se nemusí bát, že 

chytne dvou metrového sou-

peře se 120 kg. 
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Dalším zajímavým pravidlem 

pro box je, že do zápasu musíte 

nastoupit s oholenou bradou. 

Vyhrát můžete na několik způ-

sobů, které se pokusím ve 

stručnosti vysvětlit. Výhra na 

body je situace, kdy oba sou-

peři odboxovali všechna kola. 

Všichni sudí kolem ringu celý 

zápas hodnotí a po každém 

kole přidělují boxerům body 

např. za čisté údery do soupe-

řovy hlavy nebo těla. Boxer 

může také sbírat body za obra-

nou proti soupeřovým úde-

rům. Boxer, který tedy získá 

více bodů, vítězí. 

Další výhrou může být tzv. TKO 

neboli technické KO. Soupeř, 

který prohraje na TKO, není 

např. schopen pokračovat v 

boxování kvůli zranění. 

A další výhrou je známé KO. 

Boxer svého soupeře udeří tak, 

že boxer padne k zemi celým 

tělem a není dále schopen po-

kračovat v boxování. 

Jak často absolvuješ tréninky 

a stačí to? 

Teď těsně před zápasem je pří-

prava samozřejmě trochu ra-

zantnější a snažím se chodit 

minimálně 3x týdně na trénink, 

který trvá 1,5 hodinu. Mohu 

říct, že to docela stačí, neboť 

po každém tréninku ještě jedu 

7 km na kole domů. Jinak se 

snažím chodit, pokud to jde, 

tedy když mi v tom nebrání 

škola. 

Pokud by někdo chtěl začít s 

boxem, můžeš něco doporučit 

do začátku? 

Určitě ano. Na začátku si řek-

něte, zda-li to chcete mít jen 

jako koníček nebo tento sport 

posouvat někam dál. Začátky 

jsou vždy těžké a v boxu ob-

zvlášť, takže je možné, že ně-

které to odradí. Mě první tré-

ninky, jak se říká, nechutnaly 

vůbec, jezdil jsem domů vyří-

zený a stále si říkal, že to na to 

nemám. Druhý den mě tam 

však opět něco táhlo, a tak 

jsem trénoval a trénoval a ono 

to nějak šlo. Dalším důležitým 

aspektem je motivace. Ta je 

hodně důležitá. Motivujte se 

každý den! Když můžou 

ostatní, proč ne vy? Když vydr-

žíte, výsledky se dostaví a za 

malou chvíli to začne vidět i 

trenér, který vás bude motivo-

vat a hnát dopředu! Abych to 

shrnul, každý na to má, jen jde 

o to zakousnout se do toho a 

každým dnem posunovat svoje 

meze. Věřte si a po pár měsí-

cích si uvědomíte, kam až jste 

se to posunuli. 
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Postřehy ze souvislé praxe

Třeťáci maturitních ročníků 

každoročně absolvují třítý-

denní praxi, která jim pomáhá 

rozšířit jejich odbornost. O své 

nové zkušenosti, zážitky a do-

jmy se s vámi podělí žáci nyní 

již čtvrtých ročníků. 

 

 

Obor Autotronik 

V době povinné odborné 

praxe, která probíhala ve 

dnech 2. až 20. května 2016, 

jsem pracoval v autorizova-

ném servisu Volkswagen. Byl 

to pro mě velký přínos. Vše 

jsem si mohl vyzkoušet, naučil 

se nové věci a navíc jsem nesl 

za svou práci zodpovědnost. 

Sám jsem mohl provést vý-

měnu čelního okna, novinkou 

pro mě byl diagnostický pro-

gram ODIS, zaujala mě montáž 

GPS pro firemní vozy, která sle-

duje, kde se právě řidič pohy-

buje. Dostal jsem se také k od-

tahu vozů a poučný byl i před-

prodejní servis. Pracoval jsem 

se skutečnými odborníky. Ve 

firmě se mi líbilo, byli ke mně 

ohleduplní a ochotní pomoci, 

pokud jsem si s něčím neuměl 

poradit. 

Daniel Zrůst (4. MA) 

 

Obor Dopravní prostředky 

Svoji povinnou praxi ve dnech 

2. až 20. května 2016 jsem vy-

konával v malé firmě Čáp Trans 

s. r. o. Je to kamionová autodo-

prava v Českém Meziříčí, která 

se kromě mezinárodní dopravy 

zabývá i údržbou a opravami 

svých vozidel. Jednalo se 

hlavně o značky Scania a Mer-

cedes. Práce mě bavila, cítil 

jsem se zde dobře, hodně jsem 

se naučil, řada z toho pro mě 

byla novinkou. Kdybych si měl 

vybrat znovu, určitě bych šel 

opět sem. Teď už jen zbývá po-

řádně se učit, příští rok uspět u 

maturitní zkoušky a mohu do 

firmy nastoupit jako dispečer. 

Lukáš Halamíček (4. MA) 
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Obor Provoz a ekonomika dopravy

Během květnové povinné od-

borné praxe jsem pracoval ve 

firmě ISP Hradec Králové a.s. 

Tato firma se zabývá vybíráním 

parkovného, udělováním par-

kovacích karet, osazováním 

dopravního značení a za asis-

tence policie také odtahem vo-

zidel. Ve firmě jsem hlavně po-

máhal účetnímu s tříděním a 

počítáním mincí a bankovek z 

automatů a parkovacích 

domů. Vyzkoušel jsem si také 

práci technika, kdy jsme rozvá-

želi dopravní značky po městě. 

Jeden den jsem se zúčastnil 

také odtahování vozidel. Naš-

těstí pro řidiče toho nebylo 

moc k vidění. Praxe byla zají-

mavá, nejvíce mi pomohla v 

předmětu účetnictví. 

Vojtěch Levinský (4. MP) 

 

Obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

Na souvislou odbornou praxi 

jsem se rozhodl jít do firmy 

IVT, kterou ve Středočeském 

kraji vede M. Kálal. Firma se za-

bývá instalací tepelných čerpa-

del a dalšími věcmi, jako je na-

příklad podlahové vytápění. 

Během praxe jsem měl mož-

nost podívat se na stavbu jako 

takovou a ne jen, jak to známe 

ze 

školy z knížek. Rychle jsem se 

rozkoukal a pustil se do práce. 

Začala přípravou na podlahové 

vytápění, kterou jsem zvládl 

celou sám. Další den jsme ta-

hali topné hady a přiváděli je 

do technické místnosti. Násle-

dující dny jsme se pustili do in-

stalace samotného tepelného 

čerpadla. Tato práce pro mě 

byla novinkou, protože jsem se 

s tím ještě nikdy nesetkal. Na-

konec jsem se naučil spoustu 

nových věcí, které se mi budou 

do života hodit. Praxe se mi lí-

bila a vůbec by mi nevadilo, 

kdyby byla delší. Po opuštění 

stavby jsem měl dobrý pocit z 

dobře odvedené práce a to je 

to, co mě na tom nejvíc baví. 

Jan Uchytil (4. MP) 
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Když gamesit rozvíjí

Asi jako každý jsem i já hrával po-

čítačové hry. Roku 2012 jsem se 

zaregistroval do hry World of 

Tanks a časem dosáhl svého prv-

ního tanku desáté úrovně. Po 

dalším roce hraní mi přišla po-

zvánka na ruský server od jed-

noho hráče, který se zrovna od-

reagovával na serveru evrop-

ském. Klient pro oba servery je 

odlišný, a proto je potřeba mít i 

jiný účet. Začínal jsem tedy od 

začátku, od tanků první úrovně. 

Ovšem hned první den mi přišel 

dárek v podobě prémiového 

tanku osmé úrovně. Měl jsem ra-

dost, protože tanky tohoto typu 

lze získat pouze koupí za reálné 

peníze či aktivním hraním Klano-

vých válek na vysoké levelu. Po-

stupně jsem zavítal do klanu, v 

němž hrají špičky ruské World of 

Tanks scény, a zapojil se do kla-

nových válek. Pro komunikaci byl 

ale potřeba ruský jazyk, a tak 

jsem se jako samouk začal pilně 

učit. Registrací jsem se dostal 

mezi hráče ESL Bronz League. Za 

každý vyhraný turnaj hráč získá 

nějakou odměnu – herní kredity, 

propagační materiály, slevové 

kódy a někdy i reálné peníze. Ty 

mi několikrát přišly domů v 

obálce, což se mi nezdálo příliš 

bezpečné, a proto jsem si zřídil 

účet. Nezapomněl jsem ani ev-

ropský server, vrátil se a dostal 

se až do ESL Gold League. Za rok 

a půl profesionálního hraní jsem 

hodně cestoval, navštívil Sofii, 

Berlín, Kolín nad Rýnem, Ka-

towice, hrál jsem samozřejmě i v 

naší stověžaté metropoli. Cel-

kem jsem si vydělal nemalou 

částku, kterou jsem investoval 

zpět do her a herního vybavení, 

na dvou účtech disponuju více 

než 700 tanky včetně extrémně 

vzácných prémiových kousků. 

Asi před půl rokem jsem ze hry 

vypadl, protože nemám na už to-

lik času, ale i tak se moc těším na 

mistrovství světa ve World of 

Tanks 2017, kam se vydám 

pouze jako divák. Myslím si, že 

mě hraní počítačových her obo-

hatilo nejen o kamarády, ale také 

jsem měl možnost cestovat a zís-

kal znalosti z dalšího cizího ja-

zyka. 

Roman Doležal (2. MP) 
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Průvodce seznamem četby k maturitě

Přinášíme vám další dílo, které 

stojí k zařazení do seznamu 

četby k maturitní zkoušce. 

Patří ke klasice česká mezivá-

lečné literatury. Jedná se o fan-

tasticko-utopickou hru Karla 

Čapka R. U. R. Drama vydané 

roku 1920 svého autora ihned 

proslavilo. 

Inženýr Rossum sestrojil umě-

lého člověka, robota. Robot 

nahrazoval dělníka v jeho 

práci, měl rozumové schop-

nosti, ale chyběly mu city. V 

obrovských továrnách bylo vy-

robeno pod vedením ředitele 

Domina tolik robotů, že začali 

vykonávat za lidi všechnu 

práci. Pár lidí, kteří se obávají 

tohoto vývoje, založí Ligu Hu-

manity, která má chránit a 

změnit roboty, aby měli lidské 

vlastnosti. Helena Gloriová se 

na doporučení svého otce do-

stane do továrny na roboty a 

hovoří o těchto problémech s 

inženýry a vynálezci. Domi-

novy představy o štěstí člo-

věka, který bude zbaven práce, 

se neplní. Lidé zlenivěli tělesně 

i duševně, nerodí se děti, 

množí se vraždy a násilí. Na 

přání Heleny je vyroben robot 

s citem, ale jedná se o nenávist 

k lidem. Helena proto ničí ru-

kopis obsahující návod na vý-

robu umělých lidí. Je už však 

pozdě. Roboti se vzbouří, vy-

vraždí lidstvo, kromě Alquista, 

kterého žádají o pomoc při vý-

robě nových robotů. Ten však 

výrobní tajemství nezná. Po-

slední naděje na obnovu světa 

přichází, když mezi dvěma ro-

boty, novodobým Adamem a 

Evou, vznikne lidský cit, tento-

krát láska. Přichází naděje, že 

lidské pokolení bude obno-

veno. 

Poprvé zde bylo použito slovo 

robot, a to z podnětu Josefa 

Čapka, pro označení umělé in-

teligence. 

Divadelní hra byla sice na-

psáno ve 20. letech minulého 

století, téma je však stále aktu-

álnější. Ozývají se zde Čapkovy 

obavy o osud lidstva ohrožova-

ného současným vývojem civi-

lizace a agresivní politikou, kdy 

technický pokrok postupuje 

rychleji než lidská morálka a 

osvobození od práce člověka 

demoralizuje. 
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Nová divadelní sezona Klicperova divadla je tady

Začal nový školní rok a s ním i 

divadelní sezona 2016/2017. 

Po zářijovém úvodu přichází 

pro Klicperovo divadlo tradiční 

festival, letos již Xlll. ročník, Če-

kání na Václava. Jako obvykle 

byl zahájen 28. 9. a skončí 28. 

10. 2016. V nabídce divadel-

ních představení je celá řada ti-

tulů jak samotného pořádají-

cího divadla, tak divadel hostu-

jících. Každý milovník divadla si 

zajisté vybere, ale pokud jste 

měli zálusk na nejatraktivnější 

představení, čekala vás několi-

kahodinová fronta v předpro-

deji. Jednalo se především o di-

vadla pražská. Divadlo Kalich 

zahájilo festival divadelní hrou 

Zabiják Joe. Z dalších hostů se 

na akci představilo Dejvické di-

vadlo, Studio Ypsilon, Divadlo 

Ungelt, Divadlo Na zábradlí, Di-

vadlo Járy Cimrmana, ale také 

divadla oblastní jako například 

Slovácké divadlo Uherského 

Hradiště nebo Východočeské 

divadlo Pardubice. 

Klicperovo divadlo, jako kaž-

dou sezonu, již od konce srpna 

nabízí řadu divadelních před-

platných. Pro zájemce z řady 

středoškoláků je atraktivní 

řada S, která je zajímavá obsa-

hem i cenově. Hradecké diva-

dlo navštěvují žáci naší školy v 

průběhu školního roku v rámci 

dopolední nabídky. Předsta-

vení jsou pro ně pečlivě vybí-

rána. Snažíme se, aby zhlédli 

to, co mohou použít ve výuce 

literatury a zároveň jim je 

blízké a srozumitelné. Řada 

žáků se naučila divadelní 

umění chápat a divadlo je oslo-

vilo. Zjistili totiž, že i divadelní 

scéna má svoje osobité kouzlo 

a atmosféru, která je mnohdy 

neopakovatelná. 
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Tipy na web

V minulém čísle jsme nabízeli 

ryze prázdninové tipy. Protože 

dva měsíce volna skončily, při-

nášíme vám návrhy studijního 

materiálu. Baví vás angličtina a 

chcete si ji procvičovat i mimo 

školu a zdarma? Nebo se jí 

chcete věnovat kvůli maturitě? 

Pak je stránka www.duo-

longo.com pro vás ideální. Rádi 

byste si rozšířili obzory? Na 

stránce www.futurelearn.com 

naleznete spoustu online 

kurzů na různá témata. Stačí si 

jen vybrat. Od učení je nutné si 

taky občas vydechnout a jídlo 

je opravdu odpočinkové téma. 

Všimli jste si, že ve Španělsku 

mají červenější klobásy než v 

Česku? A jak se vlastně vyrábí 

taková křupka? Víte, že se HA-

RIBO medvídci voskují, aby se 

leskli? To a ještě více se dovíte 

v pořadu Na talíři na 

https://www.stream.cz/po-

rady/jidlo-s-r-o. 

www.duolongo.com www.futurelearn.com/
 

www.stream.cz/porady/ji-

dlo-s-r-o.

  

http://www.duolongo.com/


 

Woco-go-zin  4/2016 -19- 

Obrazem 
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